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RESUMO 
Este trabalho apresenta parte da pesquisa de tese defendida no ano de 2015 sob título “Arte 
Decorativa na Escola Nacional de Belas Artes: Inserção, Conquista de Espaço e Ocupação 
(1930–1950)”. Neste recorte estão presentes os principais elementos do curso de graduação 
de Arte Decorativa, criado na Escola em 1948. Através da apresentação do seu catedrático, 
Quirino Campofiorito, as diretrizes do ensino de arte decorativa na ENBA ganha forma e 
conteúdo. O professor é o principal responsável pela estruturação do curso e promove 
importantes reformas no curso, sobretudo no que tange o ensino da composição, das 
formas/cores e da decoração. 
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ABSTRACT  
This work presents part of the research thesis defended in 2015 with the title “Arte 
Decorativa na Escola Nacional de Belas Artes: Inserção, Conquista de Espaço e Ocupação 
(1930–1950)”. In this paper are present the main of the Art Decorative graduation features, 
created at the School in 1948. Through the presentation of his professor, Quirino 
Campofiorito, guidelines of arts education in ENBA takes shape and content. The professor 
is the main responsible for organization the course and promotes important reforms 
graduation, especially in relation the teaching of composition, shapes/colors and decoration. 
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No ano de 1946 o ensino da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) passa por uma 

importante reforma que promove a revisão dos cursos e a expansão do ensino 

artístico da instituição através da criação de novos cursos. A reformulação é 

coordenada por uma comissão de professores liderada pelo historiador da arte Fléxa 

Ribeiro e redefine o ensino artístico da ENBA em cinco cursos: Pintura, Escultura, 

Gravura, Professorado em Desenho e Arte Decorativa. Nesta ocasião, o curso de 

Arquitetura já havia saído da Escola para integrar a Faculdade Nacional de 

Arquitetura (FNA), em 1945. 

Juntamente com o ensino de licenciatura em desenho, previsto desde fins do século 

XIX, para atender a demanda do ensino de desenho nas escolas de níveis primários 

e secundários, o ensino de arte decorativa apresenta-se como um elemento novo e 

diferente dos cursos tradicionais da Escola. Com o propósito de formar o 

“decorador”, o curso se configura como uma importante inovação dentro da ENBA, 

marcada, sobretudo, pelas iniciativas de linhas modernas e a vinculação com o 

mercado de trabalho em contraponto com os cursos de “formação de artistas” da 

Pintura e da Escultura, tradicionais na instituição desde sua fundação como 

Academia.  

Diante dessa realidade, a graduação de Arte Decorativa sinaliza uma renovação na 

instituição. A antiga disciplina “Arte Aplicada, Tecnologia e Composição Decorativa”, 

criada nos anos 1930, alcança uma relevância tão significativa para o ensino 

artístico da Escola que é elevada a um curso de graduação, o que não apenas 

representa uma demanda de mercado, mas parece contribuir significativamente para 

a formação artística dos anos 1950. Este profissional que se pretende formar no 

curso de Arte Decorativa é mais do que o tapeceiro-decorador do século XIX ou o 

artista-decorador das primeiras décadas do XX, ele é o artista criador e criativo que 

passa a ter o espaço de uma escola de arte para aplicar conhecimentos artísticos a 

produções de caráter industrial. 

O estudo desses elementos contribui para nosso melhor entendimento acerca da 

fase marcada pelos anos 1950 na Escola, que consideramos como a efetiva 

ocupação das artes decorativas no ensino da ENBA. As artes decorativas passam a 

representar um novo seguimento de formação artística na Escola e representa o 
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contexto de abertura para outros estudos artísticos a partir dos anos 1960 no país, 

sobretudo no campo do design. 

A renovação da ENBA através das Artes Decorativas 

A história da criação do curso de Arte Decorativa, desde as primeiras manifestações 

de Fléxa Ribeiro nas reuniões de congregação da Escola até a abertura da 

graduação apresenta muito pouca informação sobre as reais discussões sobre o 

tema. É Quirino Campofiorito que esclarece várias questões sobre o histórico da 

criação do curso e sobre o tema “arte decorativa” dentro da Escola. 

A cadeira foi fundada na Escola Nacional de Belas Artes por um professor 
muito fora do modelo de arte, que era crítico de arte, o Fléxa Ribeiro. De 
repente ele achou que devia criar, mas a Escola não aceitou o ensino de 
Arte Decorativa, por volta dos anos 1930. A Escola não deixou, e ele era 
muito ligado ao [Eliseu] Visconti, que era um pintor que gostava de Arte 
Decorativa e assim eles diziam que era uma parte fraca do pintor. 
(MACÊDO, 1992, p. 2) 

Nas seções de Congregação da ENBA dos anos 1930, Fléxa Ribeiro não consegue 

romper a barreira acadêmica e inserir o curso na Escola, mas coordena outro curso, 

de extensão, na Escola Politécnica, e implementa a cadeira “Arte Aplicada”, na 

ENBA, em 1932. Segundo Campofiorito, os professores “achavam que formar um 

decorador era formar um artista de categoria inferior” (MACÊDO, 1992, p. 2). E 

mesmo com a abertura da disciplina, esta parece ocupar um lugar secundário na 

Escola até a criação do curso de graduação. 

De certa forma, esta questão, justifica o fato da abertura da graduação de Arte 

Decorativa não ser unanimidade na Escola. Em publicação do Diretório Acadêmico, 

de 1950, o professor de Desenho, Onofre Penteado, questiona diversas vezes a 

necessidade deste curso. Para ele, “a intromissão das características gerais da arte 

(no caso, a arte visionada através de um ângulo intelectual, racional-formal) na arte 

decorativa, insisto neste ponto, mostra a não existência da arte decorativa, em 

termos de autonomia” (PENTEADO, 1950, p. 3). Para justificar sua tese, Penteado 

utiliza argumentos de Gerson Pinheiro, em suas definições sobre arte decorativa: 

“de fato, de acordo com o professor Gerson Pompeu Pinheiro ‘ornamentar, decorar, 

ou emprestar beleza aos objetos que nos cercam é a tarefa da arte decorativa’. Este 

é o caráter fundamental diferenciador entre a grande arte e a arte ‘decorativa’.” 

(grifo nosso) (PENTEADO, 1950, p. 3). 



 

2639 ARTE DECORATIVA NA ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES: “O QUE É? POR QUE É ENSINADA? COMO ENSINO.” 
Marcele Linhares Viana / CEFET–RJ 
Simpósio 4 – História do ensino da arte, seu espaço e/em nosso tempo: o agora já é história 

 

Considerar em seu discurso a “grande arte” e buscar um caráter diferenciador entre 

ela e as artes “decorativas” é a mais comum forma de desprezar o tema e buscar 

desvinculá-lo do ensino artístico acadêmico. O professor conclui o artigo indagando 

o leitor: “Ante tudo que escrevi, pergunto – qual a razão de ser do curso de Arte 

Decorativa num instituto superior de Arte? E qual a diferença entre Liceu de Artes e 

Ofícios e Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil?” (PENTEADO, 

1950, p. 4). Para Campofiorito a resposta é que, no ensino universitário, a Escola 

tem a missão de formar o “artista decorador”, voltado para aplicação da arte a 

objetos e artefatos, mas, sobretudo para criação. O processo criativo, na concepção 

de Campofiorito, estabelece a diferença entre o decorador formado pela ENBA do 

artesão (aquele que executa apenas a arte aplicada) formado pelo Liceu. 

As críticas em relação às diretrizes da Escola não se limitam ao curso de Arte 

Decorativa, mas atinge toda comunidade universitária e, muitas vezes, parte do 

próprio corpo discente. No artigo “Lutas internas na ENBA”, de 1950, fica evidente o 

clima de conflito entre membros do corpo docente e que se estende para a direção e 

alunos, refletindo na precariedade da infraestrutura da Escola e no ensino sem 

unidade. As críticas recaem, principalmente sobre os professores, considerados, em 

sua maioria, acomodados, “mais ou menos a vontade em seus problemas 

particulares” (SANTOS, 1950) e que protelam ações de desenvolvimento para a 

instituição. 

A Escola Nacional de Belas Artes, que não foge a regra geral é, talvez, de 
todas as entidades [da Universidade do Brasil], a que maior número de 
erros e deficiências pode apresentar [...] Por essa razão, as controvérsias 
entre educandos e educadores são constantes [...]. (SANTOS, 1950) 

Também em periódicos de fora da Escola, a imagem da instituição é frequentemente 

associada a uma entidade abandonada e com poucos cuidados. Em relação ao 

edifício da ENBA, em reportagem da Revista do Serviço Público, o jornalista afirma 

que “o que se vê constantemente é a improvisação”, com salas pouco iluminadas e 

ventiladas, e pouco material disponibilizado pela Escola. E, mesmo com o esforço de 

professores e diretores, parece não ser suficiente. 

Em 1947, um ano antes de ser lançado o Regimento de 1948, o quadro de 

insatisfações dos discentes ganha forma através de um manifesto que tem o intuito 

de congregar os alunos e a instituição numa força tarefa para melhorar o ensino. As 
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reivindicações incluem desde a criação de um programa que seja posto em prática e 

não fique “apenas no papel”, passando pela reclamação da falta de técnicos 

especializados em material artístico, pela solicitação da restauração do Prêmio de 

Viagem (diante do qual os professores dizem: “o resto que aqui falta, vocês 

estudarão no estrangeiro”), pelos pedidos de cursos de aquarela, pastel e água-

forte, até a emissão de um documento que legitime quem termina o curso que não 

tem “nenhum título de garantia” (MANIFESTO AOS ALUNOS DA ENBA, 1947, p. 4). 

Em parte, o Regimento do ano seguinte é composto por alguns desses itens. 

Este contexto de críticas e discussões dentro da Escola que, segundo o historiador 

da arte Mario Barata, é iniciado na gestão de Lucio Costa, promove um ambiente 

que favorece mudanças, estabelece separações, mas de certa forma, privilegia o 

desenvolvimento do ensino de arte decorativa na instituição. A imagem do curso 

parece fazer parte dessa renovação, principalmente se distanciando da antiga 

disciplina, visto que “a cadeira [de Arte Aplicada] era mal vista dentro da Escola, o 

[Henrique] Cavalleiro a regeu por três ou quatro anos1, pois era discípulo do [Eliseu] 

Visconti, mas ele não fez nenhum esforço para reverter esta imagem [negativa da 

disciplina]” (MACÊDO, 1992, p. 4). A informação de que Cavalleiro não é um 

panfletário das artes decorativas na Escola, é confirmada pelo depoimento de 

Fernando Pamplona, aluno de Cavalleiro e Campofiorito, em entrevista a Fábio 

Macêdo, em 1989: “Antes de Campofiorito a cadeira era dirigida pelo professor 

Henrique Cavalleiro, que nada mais fazia, a não ser ensinar regras e fórmulas 

convencionais de decoração; era dirigida com dedicação, porém não passava de 

uma concepção acadêmica” (MACÊDO, 2000, p. 103). Para o catedrático, Cavalleiro 

na época em que regia a disciplina, vive em uma “redoma”, um pouco “parado e 

tímido” enquanto, já neste período, Campofiorito defende, enfático, que a arte 

decorativa não pode ser apenas uma cadeira: “precisava ser um curso e, se possível 

uma escola” (MACÊDO, 1992, p. 5). 

Provavelmente por conta disso, a graduação de Arte Decorativa é um dos últimos 

cursos a ser estabelecido na Escola através do Regimento de 1948. E que seu 

nome, definido pela instituição – ou seja, pelo próprio sistema acadêmico – possui 

internamente, desde quando é apenas uma disciplina, uma conotação inferior, como 

confirma o professor Onofre Penteado. 
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A questão do título do curso é um problema para Campofiorito: “esta denominação 

Arte Decorativa era muito pejorativa, era [considerada como] uma arte menor. A Arte 

Decorativa não era reconhecida, embora muitos pintores fizessem grandes murais, 

eles próprios não admitiam ter um trabalho decorativo” (MACÊDO, 1992, p. 1). Para 

ele, isto acontecia no Brasil como reflexo do modelo europeu de ensino, pois em 

Paris, por exemplo, o ensino de arte decorativa se dá fora do âmbito acadêmico. O 

panorama só começa a mudar quando a École Supérieure des Arts Decoratifs passa 

a ganhar tanto prestígio quanto à École des Beaux-Arts, no século XX, porque passa 

a formar profissionais adequados ao mercado de trabalho. Enquanto a academia 

francesa, tal como no Brasil, insiste em manter o modelo do século anterior em seu 

ensino, com objetivo apenas de formar um seleto grupo de pintores e escultores, 

[...] começaram a sair não mais da Escola de Belas Artes, mas da Escola de 
Arte Decorativa: Matisse, Léger... Essa gente ia estudar na Escola de Arte 
Decorativa porque não adiantava seguir aquele rigor, fazer aqueles cursos 
todos na Escola de Belas Artes para ser um mestre, um gênio (MACÊDO, 
1992, p.1) 

É importante lembrar que, desde fins do século XIX e princípios do XX, não apenas 

na França, mas na Grã-Bretanha e na Alemanha, existe um movimento de recusa 

aos modelos acadêmicos tradicionais que culmina na criação de instituições 

independentes das Escolas de Belas Artes, como a Bauhaus, por exemplo. O 

catedrático procura dar ao curso de Arte Decorativa um novo caráter, desvinculado 

da cadeira anterior regida por Cavalleiro. A disciplina de Composição Decorativa, 

principal matéria do curso, para ele, deve ter um programa útil, voltado à 

profissionalização. 

Eu queria que meus alunos de Arte Decorativa [na verdade, Composição 
Decorativa] saíssem da Escola voltados para a rua sabendo o que fazer, 
porque eles se formavam e viviam em função da Escola, esperando uma 
iniciativa pública, dizendo que a Escola os daria trabalho e quando alguém 
precisava de mão de obra artística procurava os autodidatas e os alunos do 
Liceu [...]. (MACÊDO, 1992, p. 4) 

O catedrático compreende que a renovação artística da Escola deve ir mais além do 

que “pintar quadros modernos”, mas que envolve uma estrutura de 

profissionalização artística. Logo em seguida, segundo seus relatos, isso realmente 

passa a ocorrer: “começaram a procurar na minha aula profissionais para agências 

de publicidade, decoração e etc” (MACÊDO, 1992, p. 5). 
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Assim minha cadeira foi se desdobrando e aos poucos transformou-se num 
curso igual a Pintura, Escultura e Arquitetura e deixou de ser apenas uma 
subsidiária aos outros cursos, eu achava aquilo uma bobagem, porque 
pensava que tinha que ser um artista-decorador profissional e não um 
bico, como era visto. (Grifo nosso) (MACÊDO, 1992, p. 5) 

Com isso, o catedrático defende a formação artística profissionalizante e contribui 

para a desvinculação da ideia de que a arte é “uma coisa da burguesia” ou “uma 

mera titularidade”, mas uma profissão. “Então nós não fazíamos artistas na Arte 

Decorativa, nós formávamos profissionais porque artista parecia um homem 

privilegiado com destino divino [...]. Eu queria que nosso aluno saísse da Escola com 

uma profissão escolhida e conquistada por ele” (MACÊDO, 1992, p. 7). Além disso, 

Campofiorito defende que é preciso trazer ao conhecimento dos alunos os novos 

materiais e os progressos da indústria. 

A questão da profissionalização na área de decoração, segundo ele, contribui tanto 

para a atividade profissional quanto para o delineamento do mercado, visto que 

muitos artistas já atuam em seguimentos de arte decorativa de maneira informal. Um 

dos exemplos é em relação ao carnaval.2 

Na aula nós cultivávamos essa parte de decoração de festas populares e 
naquele tempo era feita por amadores, as decorações de rua que na 
medida em que o profissional foi conquistando esse espaço, deu no que 
deu, porque uma festa da cultura popular quando tem apoio do profissional 
ela se desenvolve (MACÊDO, 1992, p. 7) 

É importante lembrar que, mesmo nesta época, os cursos de Pintura e Escultura, 

ainda são voltados para o sistema de premiação dos salões (medalhas e viagem), 

em que os alunos passam, muitas vezes, anos se preparando. Em contraponto, o 

curso de Arte Decorativa, nos últimos anos, após o ciclo inicial, possibilita o aluno a 

complementar sua formação em uma das Especializações3 voltadas para o mercado 

de trabalho. 

Não seria possível ensinar esta matéria sem ligá-la à prática das seguintes 
especializações conhecidas como: vitral, tapeçaria, mosaico, cenografia, 
cerâmica, artes gráficas (incluindo a estampagem de tecidos), mobiliário, 
vidro, decoração de interiores etc. Teremos que incluir também a pintura e a 
escultura murais ou diretamente destinadas à ornamentação, isto é, 
incorporadas ao conjunto arquitetônico. (CAMPOFIORITO, Arte Decorativa: 
Por que é ensinada?) 

Essa expansão, prevista pela graduação em Arte Decorativa, não cabe apenas na 

graduação, o que, segundo o catedrático, gera a necessidade das Especializações. 
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“Devido a esse acréscimo de conteúdo, requisitei mais Assistentes, um para cada 

especialidade e daí foi uma guerra dizendo que eram muitos assistentes para um 

catedrático...” (MACÊDO, 1992, p. 7).  

A idealização do curso de Arte Decorativa por Campofiorito, porém passa por um 

denominador comum a todas as disciplinas e especializações: o processo criativo. 

Elemento considerado por ele como condição fundamental para a produção da arte, 

tanto as visuais quanto as aplicadas. Esse processo é explicado pelo catedrático no 

artigo “Arte Decorativa: O que é?” em que ele explica a necessidade de se ter, 

inicialmente, uma compreensão exata do “sentimento decorativo”, ou seja, do que é 

aplicável em uma decoração. Para, depois, chegar ao conhecimento generalizado 

através das possibilidades de execução, das técnicas e dos materiais, para 

concretização do objeto artístico ou funcional. Isto se reflete em seu discurso, onde 

frequentemente se refere à cadeira de Composição Decorativa também como 

“Criação” Decorativa.4 (CAMPOFIORITO, Arte Decorativa: O que é?) 

Nas palavras dos seus assistentes, Maria Augusta e Fernando Pamplona, 

percebemos como Campofiorito promove mudanças estruturais e ideológicas dentro 

da ENBA através do curso de Arte Decorativa: 

[A Escola era composta por] pessoas que só admitiam erudição a um pintor 
ou escultor, jamais admitiam um grau de igualdade entre um pintor e um 
cenógrafo. Campofiorito foi quem trouxe da Europa estas conquistas: a 
experiência da Bauhaus que frutificou na E[N]BA.5 

Campofiorito foi a ponte entre a ENBA e o mercado de arte utilitária 
(estilismo, carnaval, cenografia, ilustração etc). Campofiorito conseguiu 
captar a necessidade mercadológica de formar mão de obra artística para 
atuar, contrariando a concepção de “arte menor” atribuída à Arte Decorativa. 
[...] Ele dinamizou-a, cultivando e estimulando novas pesquisas, sobretudo a 
nacionalização de formas estéticas e estilizações.6 

Pamplona e Maria Augusta tornam-se ativos profissionais da “indústria” do Carnaval 

carioca. Outros ex-alunos e professores Assistentes também se destacam nesta 

seara que se torna, ao longo dos anos 1960, um dos principais meios de inserção no 

mercado de trabalho de Arte Decorativa. A tradição do carnaval, porém não se 

detém às Escolas de Samba, muitos alunos da ENBA participam dos concursos para 

decoração da cidade e dos principais salões de baile cariocas. Muitos decoradores 

passam a atuar no campo da cenografia teatral, de programação visual, de projeto 

de decoração de interiores, de projeto de mobiliário, de ilustração, de gravura 
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editorial, junto à Casa da Moeda etc. Esta diversidade demonstra como o curso, na 

prática, possibilita um vasto leque de opções de atuação no mercado de trabalho, ao 

longo dos anos 1950 e 1960 para os decoradores graduados. 

Arte decorativa: O que é? Por que é ensinada? Como ensino. 

Em tese7 apresentada por Campofiorito no concurso para catedrático de Arte 

Decorativa de 1939, o professor inicia o texto afirmando que “esboça-se um salutar 

entusiasmo em favor das artes decorativas” (CAMPOFIORITO, 1939, p. 1). Isto se 

deve ao reconhecimento histórico das artes decorativas como a base da arte, desde 

os tempos mais remotos: “De ordem decorativa foi toda arte que o homem pré-

histórico realizou, desde o ‘sílex’, por suas formas com esforço obtidas na pedra 

dura, até as pinturas rústicas e as incisões elementares nas grutas e [d]o trabalho 

paciente no marfim” (CAMPOFIORITO, 1948, p. 184). Para o candidato, porém, 

apenas o entusiasmo não basta, faz-se necessário o planejamento e a reflexão para 

uma “orientação do ensino” de Arte Decorativa na Escola. O primeiro argumento 

apresentado por ele é de que todas as artes possuem função decorativa, tanto a 

Pintura ou a Escultura quanto a Arquitetura, no que tange o “processo criativo”. Para 

Campofiorito, tal processo nas artes decorativas e, sobretudo no seu ensino, está 

diretamente relacionado à sua oposição com as artes aplicadas, aquelas em que a 

arte é literalmente e somente justaposta a um objeto, sem qualquer elaboração 

criativa, e que passa apenas por um processo de adaptação, organização, seriação 

ou repetição. A confusão entre os dois termos, segundo ele, tende a menosprezar o 

ensino da arte decorativa. Este conceito se concretiza com mais clareza a partir da 

formação do artista-decorador em contraponto a do artífice: 

Visando, pois a Arte Decorativa, a duas coisas deve-se atender: 
criação e aplicação; e não somente a aplicação muitas vezes em 
confusão patente com a criação. Só ao artista é possível a criação, 
também lhe sendo, com grandes vantagens, a aplicação. Ao artífice 
apenas é possível a aplicação. (CAMPOFIORITO, 1939, p. 1) 

Para Campofiorito, a formação do artífice se faz com atividades profissionais 

específicas. A prática e o exercício são requisitos básicos para esta formação. E 

desta forma, estabelece uma importante divisão entre dois tipos de ensino de arte 

decorativa, o da “aplicação” e o da “criação”. 
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Não sendo possível ao professor avaliar precisamente a capacidade 
artística do discípulo, ele, no entanto, pode tornar nítido o terreno de 
cada uma dessas atividades, umas das quais é facilmente atingida 
por qualquer indivíduo (a aplicação) quando submetido a uma regular 
disciplina; e a segunda (criação) ao indivíduo privilegiadamente 
dotado de capacidade artística na sua expressão rigorosa. 
(CAMPOFIORITO, 1939, p. 2) 

No caso específico da Escola Nacional de Belas Artes, Campofiorito defende que a 

Escola deve comprometer-se apenas com a formação do artista criativo. No campo 

educacional, o professor também atenta para a responsabilidade em voga de uma 

“nacionalização da arte” através das artes decorativas, sobretudo em função das 

raízes indígenas. Entretanto, Campofiorito atenta para o uso da arte Marajoara como 

aplicação apenas, e não como referência nacional de uma arte criativa. Para ele, a 

ornamentação marajoara tem seu valor dentro de seu registro histórico e local, mas 

não como elemento representante de uma “arte decorativa nacional”. 

Ficará a arte de Marajó como elemento de aplicação, do qual se 
valerá o comércio na aplicação industrial. Jamais poderemos criar 
dentro do espírito marajoara, porque a nossa civilização é outra, e 
outras são as raças que habitam esta terra feliz, como outra será a 
raça futura da terra de Santa Cruz. (CAMPOFIORITO, 1939, p. 4) 

O que deve ser considerado no ensino das artes decorativas é o seu “caráter 

popular” já que é um tipo de manifestação artística que atinge todas as peças de uso 

comum e em diferentes camadas sociais. Através desse “caráter popular” que, 

naturalmente, a arte decorativa nacional ganha forma através do seu “temperamento 

artístico”. (CAMPOFIORITO, 1939, p. 1) Campofiorito afirma que a base desse 

processo criativo da arte decorativa deve ser a liberdade a partir de referências da 

natureza, “obedientes às diretrizes construtivas da geometria sem fugir às leis 

decorativas (simetria, repetição, alternação e conjugação)” (CAMPOFIORITO, 1939, 

p. 1). Pois, 

[...] é o espírito criativo que devemos burilar numa escola superior de 
arte [...] deixando para as escolas de ensino elementar de arte 
(Liceus de Artes e Ofícios) a formação do artífice, cuja atividade se 
irá processar muito obediente aos interesses passageiros do 
comércio e das aplicações industriais. (CAMPOFIORITO, 1939, p. 5) 

Desta maneira, o professor anuncia, já em fins dos anos 1930, o papel da ENBA no 

ensino de Arte Decorativa, teoria que ganha força e se desdobra a partir dos anos 

1950. O seu pensamento, sua ideologia e forma de ver a arte decorativa dentro do 
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ensino artístico da ENBA, são decisivos para desenhar os rumos (prósperos) do 

curso na instituição e que aparecem esboçados no Regimento de 1948 e que se 

estrutura melhor no Regimento de 1957. 

A partir dessa época, Campofiorito passa a esclarecer seus conceitos sobre o ensino da 

arte decorativa de forma mais extensa e pública. Um dos exemplos é a série de três 

artigos que escreve – intitulados “O que é?”, “Porque é ensinada?” e “Como ensino” – 

especialmente sobre a arte decorativa e os propósitos da cadeira de Composição 

Decorativa, apresentados em forma de discurso na aula inaugural de 1959 na ENBA. 

Estas palestras simbolizam uma síntese do seu pensamento sobre o ensino de arte 

decorativa ao longo de 20 anos desde o primeiro texto da sua tese. 

De acordo com o professor, a inserção do curso de Arte Decorativa na Escola só é 

possível quando esta entra em “processo de modernização” “porque outrora, as 

artes decorativas eram as irmãs pobres das artes que se chamam pintura, escultura, 

arquitetura e gravura de medalhas.” (CAMPOFIORITO, Arte Decorativa: Por que é 

ensinada?) Afirmando que, a partir deste momento, deixa de existir a hierarquia 

entre as artes – maiores e menores. Com a valorização das “artes maiores”, as artes 

decorativas são deslocadas para o “artesanato”, de forma a desvinculá-la do ensino 

artístico acadêmico e relegando-as “ao desprezo, embora hoje constatemos a 

validade sentimental que existe numa peça de arte popular enquanto isto escapa a 

muita arte erudita”.8 Para o catedrático, porém, este momento de “retorno” das artes 

decorativas ao conjunto artístico representa uma reafirmação da natureza artística 

de origem decorativa e eleva o artesanato a um importante segmento artístico, 

sobretudo no que diz respeito as artes relativas a natureza a ao folclore nacionais.  

Em seus textos também é destacada a importância das Especializações do curso 

(vitral, tapeçaria, mosaico, cenografia, cerâmica, artes gráficas, estampagem de 

tecidos, mobiliário, vidro, decoração de interiores etc)9, em função de um 

aprendizado mais amplo do campo da arte decorativa através da Composição 

Decorativa. Neste contexto, o curso visa trabalhar cada técnica de acordo com o(s) 

material(is) que emprega(m), com partido formal conveniente sem o qual não é 

possível alcançar “uma total expressão artística nem tampouco superará o simples 

ofício para se tornar criação artística” (CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: O que 

é?, p. 1). A relação da composição decorativa com o processo criativo artístico está, 
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para Campofiorito, diretamente ligada à ideia de que somente através das artes 

decorativas é possível alcançar a “importância máxima” da criação, já que esta 

manifestação apresenta possibilidades criativas tão relevantes quanto qualquer 

outro setor artístico. 

Ele busca desvincular as artes decorativas da ideia que a hierarquiza como “artes 

menores”, com o pressuposto de que sua existência tem sentido apenas através da 

cópia e da repetição de motivos artísticos e arquitetônicos revivalistas. O catedrático 

exemplifica tal processo explicando que a composição para uma pintura de cavalete 

jamais pode servir como modelo para um trabalho em mosaico, tapeçaria ou vitral 

em quaisquer técnicas (afresco, têmpera, cera). Ao mesmo tempo em que um cartão 

para vitral não se aplica a um mosaico, já que o mosaico “é para ser apreciado com 

a iluminação incidindo de frente [...] [enquanto] o vitral, diferentemente vale-se da luz 

que interfere nas transparências.” A cerâmica, que o professor chama de “arte do 

fogo” e define como “um conjunto de escultura e pintura”, deve se definir pelo 

trabalho dos materiais e seus efeitos: “é preciso saber tirar partido dos esmaltes e 

não querer com estes fazer o que se faz melhor com as tintas à óleo ou a têmpera 

sobre papel ou tela” (CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: O que é?, p. 2). 

Estes exemplos definem bem a necessidade, de quem se dispõe a realizar 
uma composição decorativa, considerar o destino do seu trabalho. Para isto, 
pois, é preciso ter uma compreensão exata do sentimento decorativo, do 
que é válido como decoração, do que seja a expressão artística com 
integral função decorativa (estética ornamental), primeiro; e em seguida, 
alcançar por um conhecimento generalizado as possibilidades de execução 
e de materiais do objeto artístico simplesmente, ou funcional. 
(CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: O que é?, p. 2) 

Para isto, no processo de aprendizado da arte decorativa, além do processo criativo, 

faz-se necessário o contato com as técnicas e os materiais, através das 

Especializações, que funcionam como ateliês práticos das teorias trabalhadas em 

Composição Decorativa.  

Neste instante o estudante deverá estar seguro das condições que 
lhe permitem a criação artística e apenas se aplicará no aprendizado 
do ofício especializado. Nenhum estudante deverá ter chegado a 
qualquer uma dessas oficinas, sem antes haver adquirido a 
educação competente nas aulas de Composição Decorativa. 
(CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: O que é?, p. 4) 
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Neste ponto, Campofiorito afirma que para o ensino de arte decorativa é necessário 

estabelecer na Escola uma nova metodologia de ensino que dê conta de tais 

processos, e que os “métodos passados de ensino” não se aplicam aos conceitos 

apresentados de criação artística. Para isso, o catedrático exemplifica tal sistema de 

ensino de arte decorativa através da escola de arte, arquitetura e design alemã, 

Bauhaus. Ele afirma que, já em 1919, época de sua fundação, a Bauhaus abre 

“caminhos outros e lógicos para o ensino de COMPOSIÇÃO DECORATIVA” e 

também para o ensino artístico em geral (CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: O 

que é?, p. 2). 

Campofiorito defende os ideais da Bauhaus por considera-los adequados ao então 

momento e estarem desvinculados do que chama de “velhos padrões” dos sistemas 

de ensino das escolas de belas artes e liceus de artes e ofícios. E destaca a 

necessidade de uma instituição que vise exclusivamente a “forma artística” como 

ponto de convergência do complexo das artes, da arquitetura e do “objeto do uso 

comum”. Não apenas o ensino moderno, mas também a estética moderna, fazem 

parte do discurso de Campofiorito, sobretudo no que tange a relação da arte com a 

produção industrial. Neste campo, o catedrático reafirma a relação do ensino de arte 

decorativa com a produção industrial e a demanda por soluções estéticas para os 

produtos da vida moderna. 

À arte decorativa compete socorrer a indústria nesse seu desejo de 
corresponder à exigência estética do consumidor. O automóvel, o 
avião, a locomotiva, a geladeira, os aparelhos de rádio e televisão, o 
aparelho de telefone, tudo enfim de que fazemos uso e que nos 
completa a vida, não prescinde da criação decorativa, e não se pode 
valer das velhas formas. Não seria admissível um telefone estilo 
gótico, nem um automóvel estilo rococó. (CAMPOFIORITO, A Arte 
Decorativa: Porque é ensinada?, p. 2) 

No sentido metodológico do ensino de arte decorativa, Campofiorito destaca os 

principais itens que regem a Composição e que encontramos no programa da 

cadeira, como os “elementos básicos”: plano, volume, espaço, ritmos essenciais, 

harmonias e contrastes, proporções áureas – estática e dinâmica, a presença da 

perspectiva e o “sentido de expressão”, ou seja, “o que poderíamos sem receio 

chamar de deformação emprestando ao termo a equivalência de ‘força de 

expressão’.” (CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: Como ensino, p. 2). Para ele, é 

importante conduzir o estudante por um aprendizado de análise dos valores 
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estéticos alcançando o máximo de sensibilidade e entendimento dos fatores 

artísticos que possa superar a simples “execução ou aplicação profissional”. 

A parte teórica é complementada por trabalhos práticos que colocam o “aluno no 

exercício dos conhecimentos adquiridos” (CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: 

Como ensino, p. 2). Em seu processo de ensino também considera o conhecimento 

de estilos do passado, o que o catedrático prefere chamar de “correntes de 

expressão”, e que contempla desde a antiguidade greco-romana até as vanguardas 

modernas do início do século XX, e ainda inclui as artes dos povos primitivos 

ameríndios. Tais elementos artísticos do passado, no entanto, não devem servir 

como “modelos”, apenas como “fontes de inspiração”. 

Por fim, Campofiorito destaca a importância do ensino da Composição Decorativa na 

ENBA como importante forma de trabalhar o processo criativo de qualquer artista. 

Para ele, “sem o ensino de Composição Decorativa, o ensino das artes ficaria 

deficientíssimo atualmente e não se poderia dar ao estudante uma aferição para as 

suas possibilidades no terreno mais ativo da criação plástica contemporânea” 

(CAMPOFIORITO, A Arte Decorativa: Por que é ensinada?, p. 3). 

O entendimento, para Campofiorito, das artes decorativas, sobretudo após suas 

viagens a Europa em 1951 e 1953, é de que esta é uma arte que está mais próxima 

dos indivíduos, pois “todos os objetos que nos cercam têm uma relação com a 

decoração. O objeto mais singelo, mais despretensioso, a mais do rigor da sua 

função, tem compromisso com o gosto ornamental” (CAMPOFIORITO, 1958, p. 8) 

Isso coloca o artista em contato com todo tipo de criação que a indústria oferece ao 

mercado já que “a concorrência aviva a preocupação pela beleza na produção 

industrial. Uma peça esteticamente bem concebida terá preferência da parte do 

comprador” (CAMPOFIORITO, 1958, p. 8). Neste sentido, para ele, não importa que 

a produção se faça em série “desde que o homem saiba sempre preferir tudo aquilo 

que seja verdadeiramente belo” (CAMPOFIORITO, 1958, p. 8). Diante disso, ele 

aponta para a responsabilidade de um professor de arte decorativa que tem a 

missão de 

[...] educar o jovem para uma compreensão a mais completa 
possível dos rigores que correspondem a esse mundo infindável 
para o artista. Naturalmente as especializações requerem uma 
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severa limitação no terreno da técnica, porém a capacidade 
criadora tem que alcançar mais longe, afim de que o indivíduo de 
dotes artísticos não se deixe afogar pela rotina do ofício. 
(CAMPOFIORITO, 1958, p. 8) 

Para o catedrático, o fundamental para o artista, seja ele decorador ou não, é olhar 

permanentemente a vida que o contorna, atualizar-se no particular (e nacional), para 

alcançar com “autoridade e independência” ao universal. 

 

 

                                                
Notas 
1 Segundo levantamentos de nossa pesquisa e as cronologias relativas a Henrique Cavalleiro, o professor esteve 
à frente da cadeira de Arte Decorativa entre os anos de 1938 e 1949, ou seja, por 11 anos. 
2 Segundo Campofiorito, dois de seus assistentes, Fernando Pamplona e Liana Silveira integram as primeiras 
equipes de carnaval da Escola. O trabalho em grupo é uma inovação, já que “o artista não admitia trabalhar em 
equipe, ele era vaidoso demais para suportar essa situação.” Entrevista de Fabio Macêdo com Quirino 
Campofiorito, em junho de 1992, p8. Em seguida, Adir Botelho e Pamplona coordenam as primeiras equipes 
profissionais de carnaval, alimentadas com uma sadia competição profissional. A profissionalização dos grupos 
vem logo a seguir, constituindo um escritório, corpo de empregados e, consequentemente, estagiários do próprio 
curso de Arte Decorativa. Para maiores dados sobre a relação da ENBA com o carnaval ver: GUIMARÃES, 
Helenise Monteiro. Carnavalesco, o profissional que “faz escola” no Carnaval carioca. Dissertação de mestrado, 
orientada pela profa. dra. Liana Silveira, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais EBA, 1992; e 
GUIMARÃES, Helenise Monteiro. A batalha das ornamentações: A Escola de Belas Artes e o carnaval carioca. 
Tese (Doutorado) Programa de Pós-graduação em Artes Visuais/EBA/UFRJ, Rio de Janeiro, dez. 2006. 
3 O curso inicia, em 1948, com 10 Especializações: 1. Pintura decorativa; 2. Escultura decorativa; 3. Arte da 
publicidade e do livro; 4. Cenografia; 5. Indumentária; 6. Cerâmica; 7. Mobiliário; 8.Tapeçaria, tecido e papel 
pintado; 9. Artes do metal e 10. Artes do vitral e do vidro. Em 1957, o quadro de Especializações é alterado e 
reduzido: 1. Cerâmica; 2. Arte da publicidade e do livro; 3. Gravura de talho doce, água-forte e xilografia; 4. 
Indumentária histórica; 5. Cenografia; 6. Pintura a fresco; 7. Mosaico; 8. Escultura em madeira, pedras e metais; 
e Composição de Interiores. 
4 Como no título do artigo “A Criação decorativa”, MACÊDO, Fábio Ricardo Reis de. Campofiorito e a questão da 
arte menor. 2000. Orientador: José Maurício Alvarez. Dissertação. Pós-graduação em Ciência da Arte 
(Linguagens da Arte). UFF. Niterói, p110. 
5 Depoimento de Maria Augusta Rodrigues, em agosto de 1989. Ibidem, p115. 
6 Depoimento de Fernando Pamplona, agosto de 1989. Ibidem, p115. 
7 Em anotação, sem data, feita à mão por Campofiorito na pasta em que este documento está arquivado consta 
a seguinte informação: “Trechos suportáveis da tese ‘desagradável’ e ‘forçada’ pela incontida vontade de 
exasperar uma turma conservadora da congregação. Fugi muito do que seria razoável.” Como no arquivo consta 
a tese de Campofiorito para a cátedra de Desenho, não temos absoluta certeza a qual dos textos a anotação se 
refere, entretanto suspeitamos que seja referente ao texto para concurso de Desenho Artístico, que aparece 
recortado e fragmentado em colagens.  
8 Vale lembrar que na concepção artística da Bauhaus um dos elementos de resgate da composição artística 
está no trabalho artesanal e na aproximação do fazer artístico do ofício mecânico desta manifestação, 
valorizando-a. CAMPOFIORITO, Quirino. Arte Decorativa: Por que é ensinada?. Documento avulso, p2. Arquivo 
Hilda e Quirino Campofiorito. 
9 Embora cite estampagem em tecido, vidro, vitral e mobiliário, com exceção desta última que não é ensinada na 
Escola, as demais são implantadas como Especializações ou oficinas na ENBA apenas nos anos 1970. Tana 
Magano, professora de Tapeçaria e Estamparia da ENBA inicia seu trabalho na Escola neste setor em 1978. 
Segundo Campofiorito, “um tapete pintado por Tana é pintura que se demonstra em totais predicados” 
CAMPOFIORITO, Quirino. Tapetes pintados por Tana. Catálogo da Exposição “Tapetes de Tana Magano”, 
Galeria Villa Rica. Rio de Janeiro: 1964, p. 377. 
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